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Ata 03/2021/FME/LRV 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, no Auditório 

Pioneiros no Paço Municipal, reuniram-se ordinariamente os membros do Fórum Municipal de 

Educação – FME, juntamente com a equipe que irá desenvolver os trabalhos nas 

miniconferências e conferencia municipal. A Coordenadora Michelene Rufino Amalio Araújo de 

Britto agradeceu a presença dos convidados para participar da reunião e a presença dos 

membros do Fórum, registando o quórum, a coordenadora Michelene apresentou as 

justificativas de ausência das conselheiras Ideiva Rasia Foletto e Silmara Frazão Duques Vital.   

Dando continuidade, a coordenadora destacou que a Ata 02/2021 não foi encaminhada no e-

mail dos conselheiros, e, que neste momento teremos que fazer a leitura do documento na 

integra, e solicitou que a vice-coordenadora Tânia Cristina Crivelin Jorra realizasse a leitura da 

ata para posterior aprovação. Prosseguindo, a vice-coordenadora fez a leitura da ata, e, durante 

a leitura foi verificado dois erros de digitação, e após corrigidos a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência a coordenadora apresentou os documentos enviados: descritos na 

pauta, 1) Ofício Circular nº 02/2021/FME, convidando os coordenadores, relatores e secretários 

para auxiliar nos trabalhos das miniconferências e conferência do PME 2015/2025. Foi 

necessário fazer alteração de algumas pessoas na Meta 9: Garantir a oferta de educação 

profissional para o atendimento de 50% da demanda de alunos do ensino fundamental e médio 

matriculados na EJA, houve a troca do relator Jorge Novakowski (E. E. Manoel de Barros), pelo 

Sergio P. dos Santos Vieira; e , na Meta 16: Igualar a escolaridade média entre grupos de cor e 

raça, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE até 2017, a 

troca da relatora Vânia Maria de Oliveira Barros (EMEF Érico Veríssimo), que indicou a 

coordenadora Eliana Aparecida Murilia Costa que também não poderá auxiliar, sendo sugerido 

a indicação do  professor Danilo  Cardoso Ferreira (E.E. Luiz Carlos Ceconello), ficando a 

comissão responsável pelo envio de convite para o mesmo. Meta 17: Fomentar no município a 

educação ambiental nos currículos da educação básica, de modo a concretizar a teoria e a 

prática. Precisou ser substituído o Coordenador da meta Valdir da Silva Moreira pela Karina 

Silva (EMEIEF Fredolino Vieira Barros). 2) Ofício Circular nº 03/2021/FME, informando da 

reabertura das inscrições para participação da Conferência do PME 2015/2025 pelo período de 

24 a 27/09. A coordenadora Michelene, destacou que foi necessário devido os servidores da 

rede municipal e privada não terem efetuado a inscrição para o processo.  Documentos 

Recebidos: 1) Anexo 01 com as contribuições das seguintes instituições de ensino: CEI Paulo 

Freire, Creche Menino Jesus, EMEF Cecília Meireles, EMEF Cora Coralina, EMEF Érico 
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Veríssimo, EMEF Vinícius de Moraes; Já foram recebidos e compilados, porém ainda falta 

compilar os dados do CEI Aquarela, EMEF Caminho para o Futuro, EMEF Olavo Bilac, EMEIEF 

São Cristóvão e UAB. ETAPA II (27/09) – Envio das sugestões de alterações no Plano Municipal 

de Educação para a Equipe técnica de monitoramento do PME/LRV 2015/2025, através do e-

mail: forum.conferencia@edu.lucasdorioverde.mt.gov.br . Na etapa III, foi sugerido incluir no 

documento, a parte final, ficando da seguinte maneira: ETAPA III (28/09 a 08/10) – Compilação 

dos dados enviados pelas instituições de ensino, realizado pela equipe técnica de 

monitoramento do PME/LRV 2015/2025 e escolha nas instituições dos representantes para as 

miniconferências (lista será enviada pelas instituições pelo e-mail: 

forum.conferencia@edu.lucasdorioverde.mt.gov.br); Abertura das miniconferências e 

Conferência Municipal de Educação (Aprovação do regimento): 13/10 às 19 horas via google 

meet. Na ETAPA IV– (18 a 20/10) – Apresentação dos materiais para as Miniconferências 

municipal: 1) Lista de presença ficará sob a responsabilidade do(a) secretário (a); 2) Meta com 

contribuições ficará sob a responsabilidade do(a) coordenador (a); 3) Meta aprovada pela mini 

plenária ficará sob a responsabilidade do(a) relator (a); e, 4) Ata por meta ficará sob a 

responsabilidade do(a) secretária (o). Na ETAPA V– (21 e 22/10) – III Conferência do Plano  

Municipal de Educação 2015/2025. Dando sequência a coordenadora do Fórum passou para a 

apresentação dos documentos que serão utilizados durante o estudo nas miniconferências, 

sendo eles: 1) ficha contendo a meta, suas estratégias com referidos status e contribuições 

advindas das instituições de ensino. 2) ficha que contem a meta suas estratégias e as propostas 

de alterações que serão apresentadas na conferência; 3) ata que será utilizada por meta 

padronizada, cujo documento foi amplamente debatido e aprovado por unanimidade pelos 

presentes. A coordenadora do Fórum destacou que 25% do Plano deverá ser exequível para o 

ano de 2022, porém até o momento, foram poucas as contribuições que trouxeram alterações, 

e o grupo responsável que irá conduzir o debate das metas e estratégias nas miniconferências 

deverão se reunir antecipadamente para ter conhecimento do conteúdo e melhor fazer o debate 

na condução de sua função no dia da miniconferência, pois nem tudo o que está vindo das 

entidades participantes são sugestões de mudanças, a maioria são questionamentos que a 

equipe de monitoramento já está respondendo no próprio e-mail.  E numa estratégia já 

executada fazer a verificação se vale a pena fazer mudanças e alterar o que foi consolidado 

para modificar o resultado de EXECUTADA para EM EXECUÇÃO ou NÃO EXECUTADA. Caso 

não venha nenhuma sugestão em alguma estratégia e a mesma não esteja executada, o 

coordenador poderá propor uma alteração. Nada mais havendo, a coordenadora perguntou se 

ainda existia alguma dúvida sobre a pauta do dia, não tendo manifestações deu por concluída 

a reunião e encerrada a presente ata que será assinada pela coordenadora e vice-

mailto:forum.conferencia@edu.lucasdorioverde.mt.gov.br
mailto:forum.conferencia@edu.lucasdorioverde.mt.gov.br


ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 
FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

coordenadora do Fórum Municipal de Educação, cuja assinaturas dos demais presentes segue 

em lista de presença anexa. Estiveram presentes os seguintes membros: Representante do 

Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública – SINTEP, titular: Tânia Cristina Crivelin 

Jorra. Representante da Assessoria Pedagógica Estadual, Titular: Denise Teresinha Dalberto; 

Representante dos Gestores das Escolas Municipais da Educação Infantil; Titular: Claudia 

Maria Pereira de Souza; dos Gestores das Escolas Municipais do Ensino Fundamental; Titular: 

Silvania Geller; Representante dos Servidores de Apoio; Titular: Elizea Makiyama; e Titular: 

Tatiane Alves Ferreira; Representante dos Pais de Alunos das Escolas Municipais; Titular: 

Magali Pipper Vianna; Representante do FUNDEB; Titular: Klênia Muniz e Suplente: Ana Lucia 

de Souza; Representante dos Professores da Rede Municipal da Educação Infantil; Titular: 

Maroni Veronice Ficagna e Suplente: Selma Maria de Araújo; Representante dos Gestores das 

Instituições Particulares, Titular: Paulo Cesar Angeli; Representante das Instituições que 

atendam a modalidade de Educação Especial; Titular: Eliane Uliana Prates e Suplente: Raquel 

Rorato de Oliveira. Representante do Conselho Municipal de Educação – CME/LRV; Titular: 

Wellington dos Santos Coelho; Representantes do Poder Executivo, Titular: Michelene Rufino 

Amalio Araújo de Britto e Suplente: João Edson de Sousa;  Titular: José Dário Munhak e 

Suplente: Valdir da Silva Moreira; E os convidados: Osmar Cícero da Silva, Rosiane Aparecida 

Dias Pereira, José Marcos de Sousa, Ana Cristina de Almeida Blessa, Edileuza Julia Dourado, 

Carlise Pelissari Zacarias de Godoi, João Vicente Neto, Adercio Nogueira Naponoceno, Sergio 

p. dos Santos Vieira, Nadir Jardim Santana, Andreia Pedrassani Ottoni Gugel, Wellington José 

Goli Zarelli e Gislaide Aparecida Ferreira de Sena.  
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